
 
 

 
 

P Á LY Á Z AT I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalkozások munkavállalói 

számára 

A felhívás kódszáma: VEKOP-8.5.3-17 

 

1. A pályázat célja: Az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi 

készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, 

a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a 

foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1 840 000 000 Ft 

Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 36-613 db 

 

2. Támogatást igénylők köre: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek 

 éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

két lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt, 

 rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes 

(365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem 

számít bele), 

 Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok fióktelepei. 

 

3. Támogatható tevékenységek köre: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Képzések lebonyolítása 

 OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) az Fktv.) 1. § (2) a) 

pontja alapján; 

 Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 

5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés; 



 
 

 
 

 Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések; 

 Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés; 

 az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések 

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés, 

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Projekt előkészítési tevékenységek 

 Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv 

elkészítését 

 képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével 

b) Képzések megvalósításának előkészítése: 

 belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési 

program, tananyag kidolgozása 

 szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és 

nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb 

nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, 

 saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti 

engedélyeztetése 

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 

 Projektmunkatárs, munkatársak biztosítása; 

 A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak 

alkalmazása. 

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása 

e) Munkahelyi mentor alkalmazása 

 

4. Képzésekkel kapcsolatos elvárások: 

 minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint 

engedélyezett és/ vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell 

megvalósítani. 

 legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés, 

 legfeljebb 20%-a lehet az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzés, 



 
 

 
 

 A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik 

bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legalább 

hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot. 

 A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás 

időpontjában nem foglalkoztatott személyeket bevonni, saját toborzás keretében a 

képzésekbe (a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott vagy 

legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy egyéb munkavállalási korú inaktív 

személyek. 

 A képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordítása nem haladhatja 

meg a projekt összköltségének 30%-át. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti korlátnak 

konzorciumi tagonként kell megfelelni. 

A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésben résztvevőnként 580.000 Ft/fő 

költséget, valamint az 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat. 

 

5. Támogatás mértéke: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3.000.000 Ft maximum 

50.000.000 Ft; az alábbiak figyelembevételével: 

Támogatási kategória Maximális támogatás mértéke 

Csekély összegű (de minimis) támogatás 100 % 

Képzési támogatás – mikro-, kisvállalkozás 70 % 

Képzési támogatás- középvállalkozás 60% 

A támogatás intenzitása legfeljebb az 

elszámolható költségek 70%-áig az alábbi 

esetekben növelhető: 

a) megváltozott munkaképességű 

munkavállaló vagy hátrányos helyzetű 

munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 

10 százalékponttal, 

70 % 



 
 

 
 

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás 

esetén 10 százalékponttal, 

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás 

esetén 20 százalékponttal 

 

3 000 000 Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 700 000 Ft-tal emelkedhet az 

igényelhető támogatás összege. 

 

6. Kötelező vállalások: 

 A képzésben résztvevők száma minimum 3 fő. 

 A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók száma minimum 

5%, de legalább 2 fő. 

 A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző a képzésben résztvevők 

minimum 80%-a, amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos 

helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, akkor minimum 60%. 

 

7. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

A projekt fizikai befejezésére a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap 

áll rendelkezésre. Fenntartási kötelezettség 3 év. 

 

8. Területi korlátozás: 

Felhívásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósítani tervezett projektekre 

nyújthatók be támogatási kérelmek. 

 

9. Előleg igénylése: 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 

igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 

25 000 000 forint. 

 

 

 



 
 

 
 

10. Benyújtás határideje: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 6-tól 2018. május 

11-ig napig van lehetőség. 


